
GGyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáárraa  íírrnnii  nneemm  mmiinnddiigg  eeggyysszzeerrûû  ffeellaaddaatt,,  nneemm  ccssaakk

kköönnnnyyeedd  ééss  vviicccceess  ddoolloogg,,  hhaanneemm  nnaaggyy  ffeelleellõõsssséégg  iiss..  ÖÖnn  aabbbbaa  aa  ttíí--

ppuussbbaa  ttaarrttoozziikk,,  aakkiikk  vvaalllljjáákk,,  hhooggyy  mmoorráálliiss  üüzzeenneetteekkkkeell  kköövveetteennddõõ  vvii--

sseellkkeeddééssii  mmiinnttáákkkkaall  kkeellll  mmeeggttöölltteennii  eeggyy  iillyyeenn  kköönnyyvveett??

Az egyetlen oka annak, hogy írok, az, hogy szeretem csinálni. Sze-

rencsére van egy másik munkám, amely biztosítja a megélhetést, és

nem az egzisztenciám függ a könyvektõl. Ez lehetõvé teszi számom-

ra, hogy az írás továbbra is privát tér maradjon számomra, passzió,

egy kalandos tornaterem. Az írás az egyik kedvenc játékom, és mint

minden játék, ez is úgy komoly dolog, hogy a szabályait be kell tar-

tanunk, illetve csak néha lehet megszegni. Gyerekeknek írni speciá-

lis feladat: a használt szókincs alapos ellenõrzését, a karakterek és

a cselekmény különösen gondos kezelését igényli. Amikor írok, nem

erkölcsi tanítások lebegnek a szemem elõtt, hanem egyszerûen

csak mesélek, megmutatok más, lehetséges életeket. Úgy gondo-

lom, minden jó történet elsõsorban egy erõs felismerést rejt, egy el-

képzelést a világ és az emberek közötti kapcsolatról. A karakterek

sohasem teljesen jók vagy 100%-osan rosszak, az árnyalatok teszik

õket igazán élõvé. Bízom az olvasóim empátiájában, abban, hogy

képesek a karaktereimet tisztelni, szeretni, azok hibáival, gyengesé-

geivel együtt is. Nem akartam szuperhõsökrõl írni. 

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  mméérrhheettõõ,,  hhooggyy  aa  ffiiúúkk  kkeevveesseebbbbeenn

ééss  kkeevveesseebbbbeett  oollvvaassnnaakk,,  mmiinntt  aa  lláánnyyookk..  AAzz  öönn  hhaazzáájjáábbaann  iiss  hhaassoonn--

llóó  aa  hheellyyzzeett??  MMiitt  ggoonnddooll,,  mmii  lleehheett  eennnneekk  aazz  ookkaa??

Számos oka van, ezek össze is függenek egymással. Ilyen a nemek

különbözõ fejlettsége kamasz korban, valamint azok a hagyományos

társadalmi szerepek, amelyek miatt a férfiak és már a fiúk is keve-

sebbet olvasnak. Meg kell jegyezni azonban, hogy gyakran a piac is

felelõs. Eleve több lányoknak szóló könyv jelenik meg, a kevesebb

fiús könyv pedig még kevesebb fiú olvasót eredményez. A fiúk szá-

mára a tudatos, döntéseket hozni, kockázatot vállalni képes karakte-

rek jelentenek mintát, ezért olyan olvasmányokat keresnek, amelyek-

ben találnak ilyen figurákat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a

történetek serdülõknek szólnak, akik ekkor találkoznak elsõ komoly

konfliktusaikkal, a szeretet és a csalódás erejével, és ezeket az él-

ményeket úgy kell tudniuk kezelni, hogy társaik szemében ne tûnje-

nek gyengének. Ezért keresik a példaadó figurákat, sorsokat, így ke-

vésbé érzik magukat egyedül a felnõttéválás küzdelmében. A rátalá-

lásban pedig nagyon nagy a szerepe a szülõknek, a könyvtárosok-

nak, és különösen a tanároknak, hogy az éppen megfelelõ, legin-

kább hatni és segíteni képes könyveket adják a fiatalok kezébe,

olyan könyveket, amelyek ráadásul az õ saját nyelvünkön beszél a

problémáikról, konfliktusaikról, feladataikról.

ÖÖnn  sszzeerriinntt  mmiillyyeenn  eeggyy  ttiippiikkuussaann  ffiiúúss  ttöörrttéénneett??  MMááss  aa  ttéémmaavváállaasszzttááss,,

aa  nnyyeellvveezzeettee,,  aa  kkaarraakktteerreekk??

Könyveimben leginkább a barátság mint közösségformáló erõ hang-

súlyozódik. A baráti társaság szolidaritási csoportként mûködik a fia-

talok körül, benne elfogadottnak érezhetik magukat, közösen nézhet-

nek szembe a mindennapi harcokkal. A korsárlabda ideális kulisszá-

nak tûnt ehhez a témához, és a kiválasztásánál bizony segítséget

kaptam a gyermekeimtõl (a 18 éves Davidtól és a 16 éves Emmá-

tól), mindketten a Padova csapatának kosarasai. Lehetõséget bizto-

sítottunk számukra, hogy megismerjék a futballt, de nem tetszett ne-

kik, inkább kosarazni szerettek volna, pedig, ahogy nyilván Magya-

rországon is, Olaszországban is a foci a legnépszerûbb sport. Rá-

adásul nézõként megtapasztaltam, hogy a kosárlabda mikrokörnye-

zete mennyire tiszta, szimpatikus. Az edzõk nemcsak sportolókat,

de embereket nevelnek, odafigyelnek a közösségi értékekre, nem

hajtják minden áron gyõzelembe játkosaikat. A kosárlabdában a

csapattársak elsõsorban is barátok, a csapat embercsoportként mû-

ködik, plusz a eredményeket sem lehet egyénieskedésekkel elérni.

Az öltözõben nagyon kritikusak egymással, de a pályán az öt em-

bernek egységként, közösségként kell védekeznie is, támadnia is.

Csak a csapat létezik, az egyes ember feloldik a közösben. Ezt bele

is írtam a regénybe: „Társak nélkül csak egy labdázó srác vagy. A

többiekkel együtt válhattok csapattá.”. A kosaras történeteimet az

írónia mint beszédmód teszi szerves egységgé, és ez nagyon fontos

számomra. Ugyanis az irónia egyben egy látásmód. Aki nem képes

nevetni saját hibáin, az a világ egyik felére vak.
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